
Автобиография 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ЦВЕТАН  ЛЮБОМИРОВ ПЕПЕЛЯРСКИ 

Адрес  С. БУТАН ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, УЛ. П. КОСТОВ 23 

Телефон  0897 83 96 70 

Факс   

E-mail  Pepeliarski1980@abv.bg 

 

Националност  българин 
 

Дата на раждане  24. 03. 1980 Г. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2006 г.- 2013г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Национална Художествена Академия, София 

Факултет за изящни изкуства 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалност 

Скулптура 

 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Професионална квалификация 

Учител по изобразително изкуство от първи до дванайсети клас в общообразователните и 
професионални училища 

Образователно-квалификационна степен 

Магистър 

 
 

• Дати (от-до)  1994г. – 1999г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СХУ за Приложни Изкуства, гр. Троян 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалност 

Художествена керамика 

 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Художник изпълнител по керамика 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

• Дати (от-до)   2012 г. 

• Име и адрес на работодателя  Проф. Е. Попов, Кладнишки манастир 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Изработка и монтаж на художествена гранитна композиция - чешма 

  
 

• Дати (от-до)   2011 г. 

• Име и адрес на работодателя  И. Стоянов, Главболгарстрой АД 

• Вид на дейността   Изработка и монтаж на скулптурна композиция, входен знак на с.Белчин 



 

• Дати (от-до)   2010 г.  

• Име и адрес на работодателя  Ники Ом ЕООД 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Реставрация на фасада и интериор на паметник на културата „Къщата на Яблански”, 
гр.София 

 

• Дати (от-до) 

  

2007 г.- 2008г.. 

• Име и адрес на работодателя  Ню Бояна Грейв ЕООД 

 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Изработка на декори за филмова продукция 

   

 

• Дати (от-до) 

  

2006 г. 

• Име и адрес на работодателя  Николай Колязов, Община Бургас 

 

• Вид на дейността или сферата на  

       работа            Изработка и монтаж на паметник посветен на загиналите в Балканската , Първа и Втора  

                                                                       световни  войни  

 

 
 

•  Творческа релизация  2015 г. 

Участие в пленер о. Самотраки 

 

2013 г. 

Участие в пленер с. Ичера 

 

2009 г.  

Участие в скулптурна изложба на група „Шилото”, БАН, Централна сграда 

 

2009 г. 

Участие в скулптурна композиция на открито „Съня на града”, Нощ на музеите, София , 
галерия  „Мисията” 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Работа с компютър – Word, Excel, Internet 

 

   

 

 


